รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี 2560
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วันที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น.
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หน.ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สินฯ
หน.ฝ่ายพัฒนารายได้
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หน.ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
หน.ฝ่ายบริการและเผยแพร่ ฯ
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นักวิชาการตรวจสอบภายใน
นักวิชาการเงินและบัญชีชาํ นาญการ
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นักทรัพยากรบุคคล
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นางสาวสุพัฒตรา
นางสาวพิมพ์พิชา
นางสาวอนงค์
นางสาวสุภาพร
นางสุพิชฌา
นางณภาภัช
นางณภัทญ์
นางสมใจ
นายวรา
นายอัครกวีย์
นางสุวนัส
นางจิราภรณ์
นายราเชนทร์
นายปารเมศ
นางวิไลวรรณ
นายมานัส
นายปัฐพงษ์

เกษาชาติ
บุญสถิตย์
วงจันทา
พาวัน
ศรีทา
สุขสมาน
พรรณรักษ์
เอี่ยมฉวี
จรรยาสุทธิวงศ์
ศิริญาณ
บัวมาศ
เติมพิทยาไพสิฐ
ภูมิสถาน
พุทธพรหม
ภูมิสถาน
เติมพิทยาไพสิฐ
อุดล

ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
พนักงานจ้างทั่วไป
นวก.จัดเก็บรายได้
นวก.จัดเก็บรายได้
นวก.พัสดุ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
หน.ฝ่ายสถาปัตยกรรม
นายช่างโยธาอาวุโส
หน.ฝ่ายควบคุมอาคาร
พนักงานจ้าง
ผู้ช่วยสังคมสงเคราะห์
หน.ฝ่ายบริการ ฯ
นักจัดการงานทั่วไป
เจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานจ้าง

นายกิตติศักดิ์ วรรณภาสนี
กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน สําหรับวันนี้เป็น
เลขานุการสภาเทศบาล การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี 2560 ครั้งที่ 2 บัดนี้ ได้เวลา
ประชุมแล้ว ขอกราบเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไปครับ
(ประธานสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ผู้เข้าประชุมยืนขึ้น
ประนมมือ)
นายสมโภชน์ ธุวธารางกูร
เชิญนั่งครับ สมาชิกเข้าประจําที่ครบองค์ประชุม กระผมขอเปิดการประชุม
ประธานสภาเทศบาล
สํ า หรั บ การประชุ มในวั นนี้ เป็ นการประชุ มสภาเทศบาลเมื องศรี สะเกษ สมั ยสามั ญ
สมัยที่ 3 ประจําปี พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2 วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ คณะผู้บริหารได้ยื่นญัตติด่วนเข้ามา ผมขอ
บรรจุ เ ข้ า ไปในระเบี ย บวาระที่ 3 เรื่ อง ญั ต ติ ขออนุ มั ติ โ อนเงิ นงบประมาณรายจ่า ย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่สําหรับวันนี้มีระเบียบวาระ
การประชุมทั้งหมด 4 ระเบียบวาระ ดังนี้

-4ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง ญัตติ ขอรับความเห็นชอบพิจารณาร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ
- วาระที่ 3 ขั้นลงมติ ประกาศใช้เป็น เทศบัญญัติ
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (สํานักการศึกษา)
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง ญัตติ อื่น ๆ (ถ้ามี)
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่อง ที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ไม่มี ต่อไปเป็น
ระเบียบวาระที่ 2
ญัตติ เรื่อง ขอรับ ความเห็นชอบพิจารณาร่ างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่า ย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ
- วาระที่ 3 ขั้นลงมติ ประกาศใช้เป็นเทศบัญญัติ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง ขอรับความเห็นชอบพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ ขอเชิญคณะกรรมการ
แปรญัตติ
นายธนิต เลิศพันธุ์พรหม
กราบเรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร ท่านผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล
บันทึกการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
นายธนิต เลิศพันธุ์พรหม
ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี 2560
สมาชิกสภาเทศบาล
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 ลงมติรับหลักการแห่งร่า งเทศบัญญัติ เรื่อง ร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ า ยประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561 และสภาฯ ได้ มี ม ติ ใ ห้ กํ า หนด
ระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ 24 ชั่ว โมง ในวันที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 น. –
16.30 น., วันที่ 10 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 น. – 16.30 น., วันที่ 11 สิงหาคม 2560
เวลา 08.30 น. – 16.30 น. นั้น เมื่อครบกําหนดระยะเวลาแปรญัตติดังกล่าว ปรากฏว่าไม่
มีสมาชิ กสภาเทศบาลมายื่ นเสนอคํ าแปรญัตติ แต่อย่า งใด ประธานสภาเทศบาลได้นั ด
คณะกรรมการตรวจพิจารณาร่างเทศบัญญัติประชุมพิจารณาร่างเทศบัญญัติดังกล่าว ในวัน
เสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. สรุปผลการประชุมได้ดังนี้
คณะกรรมการ ฯ ได้มาประชุมพร้อมกัน ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 สํานักงานเทศบาล
เมืองศรีสะเกษ เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. โดยที่ประชุมได้เลือก นายสุรศักดิ์ เตรียมพิทักษ์
เป็นประธานกรรมการ นายนิโรจน์ ธรรมรส เป็นกรรมการ และ นายธนิต เลิศพันธุ์พรหม
เป็นกรรมการและเลขานุการ และคณะกรรมการฯ ได้เชิญนางสาวศรีเสงี่ยม ณูรักษา
ปลั ดเทศบาลเมื องศรี สะเกษ นางสาวจุ ฑามาศ ทองดี รก.หั วหน้า สํา นัก ปลัด เทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงานและนางศิรินทิพย์ ดอกไม้ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
มาร่วมประชุมเพื่อชี้แจงต่อคณะกรรมการ และคณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แล้ว มีผลการพิจารณา ดังนี้
ชื่อร่างเทศบัญญัติ
ไม่มีคําขอแปรญัตติ
ไม่มีการแก้ไข
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ไม่มีคําขอแปรญัตติ
ไม่มีการแก้ไข
ข้อ 1 ถึงข้อ 7
ไม่มีคําขอแปรญัตติ
ไม่มีการแก้ไข
คณะกรรมการ ฯ ได้ตรวจพิจารณารายละเอียดของงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 แล้ว เห็นว่าเป็นไปตามหลักการและเหตุผลทุกประการ จึงมีมติ
ให้คงไว้ตามร่างเดิมและให้นําเสนอต่อประธานสภาเทศบาล เพื่อนําเสนอให้สภาเทศบาล
พิจารณาในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ต่อไป
(ลงชื่อ) สุรศักดิ์ เตรียมพิทักษ์ ประธานกรรมการ (ลงชื่อ) นิโรจน์ ธรรมรส กรรมการ
(นายสุรศักดิ์ เตรียมพิทักษ์)
(นายนิโรจน์ ธรรมรส)
(ลงชื่อ)

ธนิต เลิศพันธุ์พรหม กรรมการและเลขานุการ
(นายธนิต เลิศพันธุ์พรหม)

นายสมโภชน์ ธุวธารางกูร
สําหรับวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ ไม่มีสมาชิกท่านใดขอแปรญัตติ ตามที่
ประธานสภาเทศบาล คณะกรรมการแปรญัตติ ตรวจพิจารณาร่างเทศบัญญัติได้บันทึกการประชุม และมีมติให้
คงไว้ ต ามร่า งเดิ ม ต่อไปเป็ นวาระที่ 3 ขั้ นลงมติ ประกาศใช้เ ป็ นเทศบั ญญั ติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สมาชิกท่านใดให้ความเห็นชอบในการพิจารณา
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
นายสมโภชน์ ธุวธารางกูร รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โปรดยกมือ มีสมาชิกยกมือให้ความเห็นชอบ
ประธานสภาเทศบาล
14 ท่าน
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3

ให้ความเห็นชอบ 14 เสียง งดออกเสียง 1 ท่าน

เรื่อง ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (สํานักการศึกษา)
นายสมโภชน์ ธุวธารางกูร
ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประธานสภาเทศบาล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (สํานักการศึกษา) ขอเชิญท่าน
นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
นายกเทศมนตรี
ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (สํานักการศึกษา)
ด้วยสํานักการศึกษา เทศบาลเมืองศรีสะเกษ มีความประสงค์จะขออนุมัติต่อสภา
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ เพื่อโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน โดยมีหลักการ
และเหตุผล ดังนี้
หลักการ
เพื่อขออนุมัติต่อสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อไปตั้งเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
สํานักงาน จํานวนเงิน 16,000 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)
เหตุผล
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สํานักงานโต๊ะพับหน้าขาว จํานวน ๑๐ ตัว ให้กับโรงเรียนเทศบาล ๒ “รัชมังคลานุสรณ์”
เนื่องจากโรงเรียนยังไม่มีโต๊ะพับหน้าขาว สําหรับจัดการเรียนรู้ในระบบกลุ่มนักเรียน ดังนั้น
เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้มีกิจกรรมการเรียนรู้ในระบบ กลุ่มของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อ
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543
หมวด 4 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นอํานาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น
จึงเรียนมาเพื่อสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษพิจารณาอนุมัติต่อไป
(ลงชื่อ) ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
(นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ)
นายสมโภชน์ ธุวธารางกูร
สมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายในญัตตินี้ เมื่อไม่มี ต่อไปผมจะขอมติ สมาชิก
ประธานสภาเทศบาล ท่านใดเห็นควรอนุมัติ ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (สํานักการศึกษา) โปรดยกมือครับ มีสมาชิกยกมือ
ให้การอนุมัติ 14 ท่าน
มติที่ประชุม

ให้การอนุมัติ 14 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง

ระเบียบวาระที่ 4
เรื่อง ญัตติ อื่น ๆ
นายสมโภชน์ ธุวธารางกูร
ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง ญัตติอื่น ๆ ไม่มี มีท่านสมาชิกท่านใดมี
ประธานสภาเทศบาล ข้อเสนอแนะหรือไม่ ขอเชิญท่านวันดี แซ่จึง
นายวันดี แซ่จึง
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียนท่านประธาน ท่านสมาชิก และท่านผู้บริหาร ในส่วนตัวกระผมได้รับข้อ
ร้องเรียนจากประชาชนแถวบ้านว่าถนนกสิกกรรมหน้าโรงพยาบาลศรีสะเกษ มีการขุดลอก
ขุ ด คลองเพื่ อ จะทํ า ท่ อ ระบายน้ํ า ปรากฏว่ า ตอนนี้ ห ญ้ า ขึ้ น แล้ ว แต่ ว่ า ยั ง ไม่ ไ ด้ มี ก าร
ดําเนินการ ให้เรียบร้อย ก็ทําให้การจราจรบริเวณนั้น ติดขัดค่อนข้างมาก เพราะว่าถนน
แคบอยู่แ ล้ว แต่ค ลองที่ ขุ ด ยัง ไม่ มี การไปวางท่ อ หรือตระแกรงวางท่ อระบายน้ํา ทํ า ให้
การจราจรตรงนั้นมีปัญหาค่อนข้างเยอะ และมีผู้เสนอกับผมมาว่า ในการจะทําถนน บริเวณ
หน้าโรงเรียน ศรีสะเกษวิทยาลัย หรือบริเวณหน้าโรงพยาบาลมาหอนาฬิกา น่าจะให้
ผู้รับเหมาทําแผน ในการก่อสร้าง จะลดปัญหาความเดือดร้อนในด้านการจราจรอย่างไร
แบบไหน เพราะว่า มี ปั ญหาที่ บริ เวณหน้ า โรงเรี ยนศรี สะเกษวิท ยาลั ย เขาปิ ด กั้ น ถ้ า ทํ า
เป็นจุด ๆ ช่วง ๆ ก็น่าจะลดปัญหาด้านการจราจร ลงไปได้เยอะ ตอนนี้สองเลน มาวิ่งเลน
ซ้าย ไปกลับก็พอทําเนา ตอนแรกๆ ติดขัดอย่างมาก เพราะว่าไปปิดกั้น รถยังวิ่งอยู่ทั้งสอง
ฝั่ง แต่ตอนนี้ก็มีปัญหาน้อยลงหน่อย ที่ทําเสร็จแล้วยังไม่เปิด จากช่วงโรงเรียนอนุบาลมาหา
ประตูหน้าโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ถ้าเปิดได้ก็จะช่วยระบายรถไปอีกทางหนึ่ง ซึ่งตรงนี้มี
ปัญหาการจราจรเวลาเร่งด่วนค่อนข้างเยอะ วงเวียนหอนาฬิกาออกไปที่หน้าโรงพยาบาล
เนื่องจากถนนยังเป็นหลุมเป็นร่องเยอะ ฝากท่านผู้บริหารช่วยเร่งผู้รับเหมา ให้ทําให้เร็วขึ้น
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ขึ้น ฝากเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ
นายสมโภชน์ ธุวธารางกูร
ขอเชิญท่านสมัย บํารุงกิจครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายสมัย บํารุงกิจ
กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภา ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน จากการ
สมาชิกสภาเทศบาล
ทัศนศึกษาดูงานที่สภากรุงเทพ ฯ ครั้งที่ผ่านมา ได้ความรู้มาหลายอย่าง เช่น การทํา MOU
ถ้ าเทศบาลเรา มี MOU กั บเทศบาลกรุ งเทพ ฯ บางครั้ ง เราอาจจะได้ รถขนขยะ หรื อรถ
ดับเพลิงเปล่า ๆ เอามาใช้ที่เทศบาลของเรา และการทํา MOU เราทําใน เขตองค์การบริหาร
ส่วนตําบล ที่อยู่ติดกับเรา เช่นตําบลซํา ตําบลหนองไผ่ ตําบลโพนข่า ตําบลโพธิ์ ตําบล
นายสมัย บํารุงกิจ
หญ้าปล้อง เราอาจจะมีสะพาน ทางเชื่อม ถนนที่เป็นรอยต่อ คงจะดีกว่าที่เป็นอยู่ และถ้าหาก
สมาชิกสภาเทศบาล
เรามี MOU กับการรถไฟ เราจะเห็นปัญหาต่าง ๆ แต่ถ้าเราไปดูที่ต่างจังหวัด เราจะเห็นทาง
ลอดทางรถไฟ จะมีคอนกรีต แต่ผมไม่ทราบว่าทําไมเขาทําได้ แต่ผมเข้าใจว่าเขาน่าจะมี MOU
แบบนี้ ร่วมกันสามารถจะทําทางลอด หรืออะไรอย่างนี้จะง่ายขึ้น ขอบคุณมากครับ
นายสมโภชน์ ธุวธารางกูร
สมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายในญัตตินี้ เมื่อไม่มี ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล
นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ กราบเรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร ท่านผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่าน
นายกเทศมนตรี
ขอบคุ ณ ในคํ า แนะนํ า ที่ ไ ด้ เ สนอแนะ ไม่ ว่ า จะเป็ น การเซ็ น MOU ซึ่ ง ตอนนี้ เ ทศบาล
เราก็ได้เซ็นกับหลายหน่วยงาน การเซ็น MOU ก็คือการเซ็นบันทึกข้อตกลง ที่จะให้ความ
ร่ ว มมื อระหว่ า งกั น ซึ่ งก็ มีหลายองค์ ก รจั บมื อกั น เซ็ น อยู่ เ ป็น แถวเรี ยงอยู่ หน้ า เทศบาล
เซ็นไปแล้วก็แล้วกันไป แต่ตรงนี้ก็ต้องดูว่า อย่างที่ท่านยกตัวอย่างมา ผมก็จะยกตัวอย่าง
ให้ท่ า นฟัง รถไฟอํา นาจก็ ไ ม่ ได้ อยู่ ที่นี่ ทํ า อะไรก็ ต้องขอไปที่ก ารรถไฟแห่งประเทศไทย
ซึ่งอันนี้ก็อยากจะเรียนในเบื้องต้น สําหรับเรื่องความเดือดร้อน ของผู้สัญจรไปมาการพัฒนา
หรือว่าการทําอะไร ย่อมเกิดผลกระทบ กับพี่น้องประชาชน ซึ่งส่วนนี้เทศบาลได้ยิน มาชา
ทั้งสองหูแล้ว ท่านเป็น สท.ท่านต้องเป็นกระบอกเสียงให้กับเทศบาลด้วย ท่านต้องช่ว ย
ชี้ แ จงด้ ว ย เพราะว่ า ฝนตกจะขุ ด ก็ ขุ ด ไม่ ไ ด้ เขาขุ ด ไปแล้ ว ตรงนั้ น พอขุ ด ไปแล้ ว ดิ น พั ง
จะให้ทําอย่างไร ก็ต้องถมลงไปคืน บอกเขาเลยว่าทําไม่ได้ เขาก็ต้องกลบดินลงคืน ถ้าหาก
ไม่ทําฝนตกมาน้ําท่วม ก็ไม่รู้จะว่าอย่างไร แต่ถามว่าทําไมมาทําหน้าฝนก็สัญญามาทําหน้า
ฝน ถ้าเกิดเขาไม่ทํางานโดนปรับจะทําอย่างไร เราก็ไม่สามารถจะตอบได้ นี่ก็คือเรื่องของ
ข้ อเท็ จ จริ ง เป็ น อย่ า งนั้ น เรื่ อ งของการจราจรก็ ต้ องช่ ว ยกั น เรื่ อ งของความปลอดภั ย
เป็นเรื่องที่สําคัญ สําหรับผู้ที่ผ่านไปผ่านมา ทางเทศบาลเอง ซึ่งผมเชื่อว่าทางสํานักการช่าง
ก็ได้ไปกําชับ ให้ผู้รับเหมา ได้ติดตั้งเครื่องหมายจราจร ไม่ว่าจะเปิดไฟ ไม่ว่าจะเป็นเครื่อง
กีดขวาง ไม่ว่าจะเป็นสัญญาณให้รู้ ว่าข้างหน้ามีการก่อสร้าง เพราะว่าจริง ๆ แล้วที่ผ่านมา
เห็นผู้รับเหมาติดอยู่และค่อย ๆ หายไป บางทีผมผ่านไป ไฟโดนหนังสติ๊กยิงก็มี สิ่งนี้ก็คือ
ประเทศไทย ก็ไม่รู้ไฟไปทําอะไรให้ เขาอาจจะซ้อมมือเล่น ก็ได้ ผู้ผ่านไปผ่านมาจะซ้อมมือ
เล่น ก็เลยเอาหนังสติ๊กยิงดู ว่าจะแตกหรือเปล่าลองดู ว่าของจะทนไหม เขาติดตั้งดี ๆ ก็ไป
ทําลายของเขา อย่างเช่นไฟตามสามแยก ตามสี่แยก ไฟกระจกโค้ง อันไหนแตก ผมไม่อยาก
ให้เปลี่ยนเลย เปลี่ยนไปแล้วเขาก็ไม่ช่วยกันรักษา เงินเทศบาล ก็เป็นเงินภาษีของพี่น้อง
ประชาชน ทําให้เราเกิดความเบื่อหน่าย ไม่อยากจะไปเปลี่ยนให้แล้ว อันนี้ก็อยากจะบอก
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ได้ช่วยกันบอกหน่อยว่า ของติดตั้งแล้ว ช่วยกันรักษาหน่อย ก็เป็นธรรมดาของการพัฒนา
ก็ย่อมจะเกิดผลกระทบ และผมก็ได้ยินข่าวอีกแล้วว่าประปาจะมาเปลี่ยนท่อ ก็ถือว่ามีบ้าง
ถื อ ว่ า เป็ น เรื่ อ งดี ประปาท่ อ ไม่ ใ หญ่ ห รอกครั บ ก็ ค งไม่ ขุ ด ลึ ก เท่ า ไหร่ แต่ เ พื่ อ ความ
สะดวกสบาย ดีกว่าท่อแตก เดี๋ยวไม่มีน้ําใช้ ถ้าไม่มีน้ําใช้ก็โวยวายอีก ด่าประปาอีก
นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ ทําอย่างไรพอถึงระยะเวลาที่กําหนด ประปาก็ต้องมาเปลี่ยน สิ่งนี้ก็ต้องเดือดร้อนบ้าง
นายกเทศมนตรี
เป็นเรื่องธรรมดา เมื่อทําไปแล้วก็ใช้ได้อีกนับเป็น ๑๐ ปี ซึ่งเมื่อก่อนเป็นท่อใยหิน บางครั้ง
บางแห่งก็ระเบิดตูม ๆ ขึ้น ตื่นเช้ามาถนนยุบ ช้างลงทั้งตัวยังลงได้เลย แต่ตอนหลังมาเป็น
ท่อคล้าย ๆ ท่อพลาสติก เป็นใยสังเคราะห์ ก็ไม่เห็นแตก น้ําก็ไหลสะดวก แรงดันของน้ํา
ก็ไหลสูงขึ้น บางทีชอบระเบิดกลางคืน ท่อไหนที่เสื่อมก็ระเบิด เดี๋ยวนี้เปลี่ยนกันทั่วเมือง
ตอนนี้ก็ทราบว่าเปลี่ยนอีกแล้วก็ต้องทําใจ เพราะเราอยากจะได้การบริการดีอย่างยั่งยืน
ช่ ว งเปลี่ ย นอาจจะเดื อ ดร้ อ นบ้ า ง บางที อ าจจะมี ฝุ่ น บ้ า ง บ้ า งที ขั บ รถเข้ า บ้ า นอาจจะ
ยากนิดหนึ่ง ก็ต้องเตรียมตัวเอาไว้ และในส่วนของเทศบาลเอง เราก็พยายามให้ประชาชน
เดื อดร้ อนน้ อยที่ สุ ด ถ้ า ไม่ ทํ า ก็ ไ ม่ เดื อดร้ อ นเลย แต่ จ ะเดื อดร้ อนแต่ หน้ า ฝนน้ํ า ไม่ ไ หล
น้ํา เอ่อท่ วม ก็จ ะมาทํา ให้ชาวบ้ านเดือดร้อนตอนหน้า ฝน เราก็ จะโดนตํ าหนิอีก ว่าทํ าไม
ไม่หาทางแก้ไข สิ่งนี้ก็ขอให้ท่านเป็นกระบอกเสียงให้ด้วย
นายสมโภชน์ ธุวธารางกูร
ประธานสภาเทศบาล

หมดระเบียบวาระ ผมขอปิดการประชุม

ปิดการประชุม

เวลา 11.00 น.

(ลงชื่อ)
เลขานุการสภาเทศบาล
( นายกิตติศักดิ์ วรรณภาสนี )
สมาชิกสภาเทศบาล
คณะกรรมการฯ ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี 2560 ครั้งที่ 2
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 แล้ว

(ลงชื่อ)
กรรมการ
( นายบุญทัน เที่ยงธรรม )

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

กรรมการ
( นายสมัย บํารุงกิจ )
กรรมการ

( นายอุดม แก้วคะตา )

-9-

